Όροι Εγγύησης Liebherr - Ελλάδα
Η Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD (Liebherr) παρέχει στον ιδιοκτήτη του παρόντος ψυγείου και/ή
καταψύκτη Liebherr (στο εξής η «Συσκευή») εγγύηση σύμφωνα με τους παρόντες όρους (στο εξής η
«Εγγύηση Liebherr»). Η παρούσα Εγγύηση Liebherr παρέχεται σωρευτικά και όχι περιοριστικά προς τα
δικαιώματα του καταναλωτή έναντι του πωλητή της Συσκευής (ευθύνη ελαττωματικού προϊόντος /εγγύηση).
I.

Πεδίο εφαρμογής

Η Εγγύηση Liebherr εφαρμόζεται σε συσκευές εγκατεστημένες στην Ελλάδα.
II.

Εγγυητής

Εγγυητής είναι η Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD, με έδρα στη διεύθυνση Plovdivska Obl., BG-5202
Radinovo.
III.

Διάρκεια και έναρξη ισχύος της Εγγύησης Liebherr

1. Η Εγγύηση Liebherr παρέχεται για περίοδο 24 μηνών (η «Περίοδος Εγγύησης»).
2. Η περίοδος εγγύησης ξεκινά με την παράδοση της Συσκευής στον αρχικό Αγοραστή της Συσκευής.
3. Τυχόν εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Εγγυητή δυνάμει της Εγγύησης Liebherr δεν συνεπάγεται
ανανέωση ούτε παράταση της περιόδου εγγύησης.
IV.

Προϋποθέσεις Εγγύησης Liebherr

Η Εγγύηση Liebherr παρέχεται εφόσον αποδεδειγμένα πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις:
1. Η Συσκευή είναι αγορασμένη πρώτη φορά μέσω της Liebherr ή εξουσιοδοτημένου πωλητή Liebherr τον
οποίο καλύπτει το πεδίο εφαρμογής της Εγγύησης Liebherr.
2. Η εγκατάσταση της Συσκευής έχει πραγματοποιηθεί κατά τον τρόπο που προβλέπει η Εγγύηση Liebherr.
3. Οι παρόντες όροι της Εγγύησης Liebherr και η απόδειξη αγοράς προσκομίζονται στο προσωπικό
εξυπηρέτησης πελατών της Liebherr.
4. Η Εγγύηση Liebherr δεν είναι μεταβιβάσιμη σε άλλη συσκευή, με την εξαίρεση της περίπτωσης υπό το
σημείο V.3.
V.

Περιεχόμενο και πεδίο εφαρμογής της Εγγύησης Liebherr

1. Τυχόν ελαττώματα της Συσκευής που προκύπτουν εντός της περιόδου εγγύησης και τα οποία
αποδεδειγμένα οφείλονται σε ελαττώματα υλικού ή κατασκευής επανορθώνονται δωρεάν από την
εξυπηρέτηση πελατών Liebherr ή από το εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών Liebherr. Σε
περίπτωση ελαττώματος εσωτερικών εξαρτημάτων, λαβών και/ή πάνελ κάλυψης, η Liebherr διατηρεί το
δικαίωμα να αποστείλει δωρεάν στον ιδιοκτήτη τα σχετικά εξαρτήματα προκειμένου να τα
συναρμολογήσει ο ίδιος.
2. Η Εγγύηση Liebherr δεν καλύπτει καμία αξίωση έναντι της Liebherr πέραν της επανόρθωσης
ελαττωμάτων. Ιδίως, η Liebherr δεν αναλαμβάνει ευθύνη αποζημίωσης για αποθετικές ζημίες.
3. Σε περίπτωση που η επισκευή δεν είναι συμφέρουσα οικονομικά ή δεν είναι εφικτή, ο ιδιοκτήτης θα λάβει
νέα ίδια ή παρόμοια συσκευή (η «Συσκευή Αντικατάστασης») έναντι παράδοσης της ελαττωματικής
συσκευής αυτού. Στην περίπτωση αυτή, η εναπομείνουσα περίοδος ισχύος της Εγγύησης Liebherr
μεταφέρεται στη Συσκευή Αντικατάστασης.

4. Ο ιδιοκτήτης αναγνωρίζει ότι κάθε παροχή που πραγματοποιείται από τον πωλητή στον ιδιοκτήτη ως
αναγνώριση των νομίμων δικαιωμάτων του ιδιοκτήτη (ευθύνη ελαττωματικού προϊόντος / εγγύηση)
πιστώνεται ως εκπλήρωση υποχρεώσεων δυνάμει της Εγγύησης Liebherr.
VI.

Περιορισμός και λήξη της Εγγύησης Liebherr

1. Από το πεδίο εφαρμογής της Εγγύησης Liebherr αποκλείονται αστοχίες ή ελαττώματα της συσκευής που
οφείλονται σε:
α) Μη τήρηση των οδηγιών χρήσης και/ή συναρμολόγησης, εσφαλμένη εγκατάσταση και/ή κακή σύνδεση,
χρήση αντίθετη προς τους κανονισμούς, εσφαλμένο χειρισμό ή παραβίαση και φθορά.
β) Εξωτερικές αιτίες, όπως ζημία κατά τη μεταφορά, ζημία οφειλόμενη σε πρόσκρουση ή χτύπημα, ζημία
λόγω καιρού ή λοιπών φυσικών φαινομένων.
γ) Επισκευές και τροποποιήσεις που πραγματοποιούνται από πρόσωπα πέραν της εξυπηρέτησης πελατών
Liebherr και πέραν εξουσιοδοτημένων κέντρων εξυπηρέτησης πελατών Liebherr.
2. Η Εγγύηση Liebherr είναι άκυρη σε περίπτωση που, ανεξαρτήτως από το ποιος ευθύνεται για την πράξη
αυτή, η πλάκα ταυτότητας ή ο αριθμός συσκευής απομακρυνθεί, τροποποιηθεί ή καταστραφεί ή σε
περίπτωση που εξαρτήματα ξένης προέλευσης εγκατασταθούν στη Συσκευή.
VII.

Περίοδος Παραγραφής

Αξιώσεις που προκύπτουν από την Εγγύηση Liebherr λόγω ελαττώματος το οποίο έχει επιβεβαιωθεί εντός
της περιόδου ισχύος της Εγγύησης παραγράφονται μετά την πάροδο έξι (6) μηνών. Η περίοδος
παραγραφής ξεκινά με τον εντοπισμό του ελαττώματος.

Εγγραφείτε online για να λάβετε την επιπρόσθετη εγγύηση της συσκευής σας!
Απολάυστε την ολοκληρωμένη εμπειρία της Liebherr!

Εγγραφείτε και & πάρτε άλλο ένα πλεονέκτημα
home.liebherr.com/getplus

Περισσότερα σχετικά με τον Νόμο προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορείτε να βρείτε εδώ: home.liebherr.com/dataprotection

